
Изисквания към кандидатите

В стажантската ни програма могат да кандидатстват студен-
ти обучаващи се по следните или сходни на тях специалности:

•  Разработване на полезни изкопаеми;

•  Обогатяване и рециклиране на суровини;

•  Механизация на минното производство;

•  Автоматика, информационна и управляваща техника;

•  Електроенергетика и електрообзавеждане;

•  Маркшайдерство и геодезия;

•  Геология и проучване на минерални и енергийни ресурси;

•  Геология и геоинформатика;

•  Хидрогеология и инженерна геология;

•  Екология и опазване на околната среда;

•  Химично инженерство;

•  Химично и биохимично инженерство;

•  Електроенергетика;

•  Електроснабдяване и електрообзавеждане
      на промишлени предприятия;

•  Машиностроене;

•  Строителство на сгради и съоръжения;

•  Транспортно строителство;

•  Транспортна техника и технологии;

•  Управление на човешките ресурси;

•  Икономика на човешките ресурси.

Кандидатстване
за стажантската програма

Изпратете автобиография, мотивационно писмо и академична 
справка за успех на e-mail: jobs@ellatzite-med.com 

или на адрес: „Елаците мед”АД, Човешки ресурси, с. Мирково 2086, 
Община Мирково, Софийска обл., не по- късно от 1 май.

Посочете периода, за който желаете  и имате възможност да бъде-
те на стаж в „Елаците мед”АД, като имате предвид, че минималния 

срок е един месец.
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Елаците-Мед АД е частно акционерно дружество, едно от водещите в групата  
ГЕОТЕХМИН, с предмет на дейност добив и обогатяване на медно-порфирни злато-

съдържащи руди. Лидер е в минната индустрия и e активен член на организации като 
Българската минно-геоложка камара, Научно-техническия съюз по минно дело, геология 

и металургия, Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България. 
Дружеството инвестира приоритетно в автоматизация и иновация на работния 

процес и опазване на околната среда. 
В компанията са ангажирани над 1700 работници и служители. Елаците-Мед АД е сред 

големите данъкоплатци и един от най-големите инвеститори в страната.  

Дейността на Елаците-Мед се осъществява в две основни производствени направ-
ления – Рудничен комплекс в Етрополе и Обогатителен комплекс край с. Мирково. 

Дружеството оперира най-големия открит рудник в България и е най-големия местен 
производител на медно-златен концентрат. 

Елаците-Мед участва активно в социално-икономическото развитие на общините 
от Средногорието и Етрополе и  осъществява програми и проекти по Корпоратив-

на социална отговорност в сферите образование, култура, здравеопазване, социално 
подпомагане и при бедствия. 

Елаците-Мед е сертифицирано по ISO 9001:2008; ISO 14001:2004 и OHASAS 18001:2007.

СТАЖАНТСКА ПРОГРАМА 2016 г.
НА „ЕЛАЦИТЕ-МЕД” АД 

Стажантската програма е насочена към студенти III, IV, V курс, или млади специали-
сти без стаж по специалността, желаещи и мотивирани да  приложат на практика 

своите знания и подготовка в голямо, устойчиво и работещо дружество. 

Нашата цел е да дадем възможност на младите хора да се докоснат до реалния свят 
на бизнес отношенията, да получат практически опит под ръководството на наста-

вници, специалисти от дружеството, и да им дадем шанс за начало на професионал-
ната им реализация.

Стажът се провежда на територията на Рудничен комплекс - гр. Етрополе (100 км. от 
гр.София) и Обогатителен комплекс - с. Мирково, Софийска обл. (80 км. от гр.София) 

в периода от юли до септември.

Какво предлагаме ние:

•  Работа в мотивиран и динамичен екип

•  Придобиване на практически познания и умения
       в реална работна среда   

•  Прилагане на натрупани знания в практиката
      и развитие на потенциала

•  Желание за дългосрочно сътрудничество
•  Месечно възнаграждение
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